
Side 1 Regionsmøde i Laugesens Have 5. september 09.

Referat af AA Regionsmøde, lørdag den 5. september 2009 kl. 10-12.30

Mødet blev afviklet i Laugesens Have under følgende dagsorden:

1. Velkomst

2. Valg af dirigent og referent

3. Regionsmøde d. 14/11 09

4. Godkendelse af dagsorden

5. Præsentation af de tilstedeværende

6. Godkendelse af referat af møde d. 6/6 09

7. Rapporter

8. SK 2009

9. Seminar 2009

10. Godkendelse af formand for bladudvalget

11. Godkendelse af ny regionsrepræsentant og suppleant i Telefonudvalget

12. Oplæg fra bladudvalget

13. Mødelister… Private møder… Tantemøder?

14. Erfaring fra grupperne

15. Evt.

16. Afslutning

   

1. Velkomst

Formanden Susanne bød velkommen og takkede for, at vi kunne være i Laugesens Have med
servering af både morgenmad og let frokost. Flere havde dog ikke tilmeldt sig – det SKAL bare
gøres. Derefter blev AAs formålserklæring læst op .

2. Valg af dirigent og referent

Søren blev dirigent, Lis referent

3.  Regionsmødet d. 14/11 09

Sognegården, Alderslyst Kirke, Silkeborg – ændret til AA-lokalerne på Nattergalevej 1 i
Silkeborg d. 14/11 09.
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4. Godkendelse af Dagsorden

Applaus med en lille uddybning af punkt 13.

5. Præsentation af de tilstedeværende:

Susanne-formand for regionen, Århus, Søren-næstformand for regionen, Horsens Søndag,
Erland-HSRrep, Pepe-LIVrep næstformand.

Grupperepræsentanter: 

Svend – det Blå Sted, Preben – Lemvig onsdag, Ole – mandag Skive, Niels – Beder samt
Webmaster, Webredaktør, Keld – Ebeltoft, Vibeke – Skt.Pauls i Århus, Arne B – Marcus
i Århus onsdag, Ernst – Marcus i Århus lørdag, Susanne D – Viby søndag, Lu –
Møllevangskirken Århus, Niels Otto – Odder, Lis – mandag Silkeborg, Henrik – Søndag
Horsens

Sup:

Karen – Skanderborg

Obs:

Johanne – Skanderborg mandag, Leif – Skanderborg torsdag, Ingrid – Skanderborg,
Henrik A – Sct. Marcus i Århus, Helle FC – Horsens søndag.

6. Godkendelse af referat af møde d. 6/6 09

Søren bemærker, at priserne for Bladet er forkert, de skal slettes. Ellers Applaus.

7. Godkendelse af Rapporterne fra formanden, sekretæren, HSR, kassereren,

telefonvagt, hjemmesiden og bladet.

Der var fra alle grupper udsendt skriftlige rapporter, således at mødedeltagerne kunne være
bedst muligt forberedte.

Formandens rapport:

Susanne har selv et par rettelser: …er ledig 1/1 2010 og der er en kandidat, som har
meldt sig. Det kunne være godt, men ikke nødvendigt, hvis kandidaten er kendt med
regionens arbejde. Endvidere kræves 4 års ædruelighed.

Nyt fra sekretæren:

Applaus. Ole fra Horsens stiller op til sekretærposten. Endeligt valg foretages på næste
regionsmøde.

HSR: Den 13/6 2009

Spørgsmål fra Henrik: Hvordan lader det sig gøre, at en delegeret ikke kommer og i



Side 3 Regionsmøde i Laugesens Have 5. september 09.

stedet en stedfortræder. Der kommer mange, udover dem der er delegeret, suppleant for
suppleant etc. Nogle regioner har ikke nok delegerede og deres poster formidles videre
til andre. Et problem. Erland siger, at man i HSR vil kikke på det, men at regionen er
ansvarlig.

Ernst fortæller, at en læge fra Psykiatrisk i Ålborg er kommet med et meget surt opstød
vedrørende OBS-indslaget. En religiøs sekt osv. har ikke noget at gøre i et OBS-indslag.

Pepe fortæller, at Lally Hofmann, som er redaktør af OBS, gerne vil have noget mere
materiale om AA og i øvrigt har meddelt, at vores OBS kan komme med i uge 40 og 41.

Det nævnes, at Struktur og Servicehåndbogen ligger på nettet.

Lu siger, at hun undrer sig over, at ikke-alkoholikere er med i radio- og TV-debatter med
gennemgang af de tolv trin. En præst kan f.eks. være døråbner til de forskellige sogne.

Etc.

Pepe fortæller, at Bente Hansen har trukket sig som ikke-alkoholisk ven. Hun er syg. En
ny ven er kommet til i Kbh.

Disse venner skal være mellemled.

Hjemmesiden:

Nyt møde er den 3/10.
Henrik får ros for omlægningen af siden.

TVU:

Ole takker af. Applaus. Oles afløser bliver Ernst – Århus og hans afløser eller suppleant
bliver Arne B – Århus. Applaus.

Bladudvalget:

Regionsrådet har ikke fået Regionsbladene. Det vil der fremover blive sørget for.
Vibeke påtaler, at det engelske møde, lørdag aften i Århus, ikke er med på listen.

8. SK 2009       

Grupperne har fået referatet herfra. Næsten ingen har læst det, punktet tages op næste
gang. Men det nævnes dog, at den foreslåede nye struktur/gruppen her skal mødes med
HSR og der udarbejdes forslag til SK 2010.

9. Seminar 2009

Pepe undskylder, at der ikke er kommet indlæg fra Informationsudvalg og Liv. Der er
nye initiativer på vej. Gør noget i uge 42, efterårsferien, på biblioteker etc. opfordrer han
os alle til.
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Seminaret er lørdag 31/10 kl. 9 i Johannes Kirken, Randers. Programmet findes på
hjemmesiden.

Hans spørger, om vi får program i grupperne – ja. Helle foreslår, at vi hver især tager én
med fra vores gruppe til seminaret.

10. Bladudvalgsformand

Helle stiller op og bliver valgt med applaus.

11. Godkendelse af ny regionsrepræsentant og suppleant i Telefonvagtudvalget

Ernst og Arne vælges, igen med applaus.

12. Oplæg fra Bladudvalget:

Red. er Susanne, red. medarb. er Rene´. Søren og Alex er også med. Møde fire gange
årligt – datoerne kommer i Bladet. Det samme med sidste frist for indlevering af
materiale til Bladet. Næste deadline er 15/10. RegionMidt@gmail.com. Vi skal alle
huske at motivere vores gruppe til at skrive til Bladet. Henrik fra Horsens – søndag
fortæller, at de har besluttet, at de laver et indlæg til hvert blad i nærmeste fremtid.

13. Mødelister…private møder…tantemøder?

Helle spørger efter indholdet i de forskellige møder, - alle  gruppernes formål er jo at
hjælpe den lidende alkoholiker. Arne understreger, at det som kontaktperson er rart at
vide noget om grupperne.

Niels summerer op, at der er grupper, der ikke er tilmeldt mødelisten og de er så private
møder, indtil de tilmeldes. Tantemøder er møder, hvor trinnene ikke er på dagsordenen.
(Tantemøder har intet med kvindemødet at gøre) Til sidst er der trin-møder.

Vi kan ikke bestemme noget som helst om en gruppes gøren og laden. Grupperne er
selvstyrende. Og vi kan ikke give karakterer.

I grupperne deles der ud fra erfaring, styrke og håb. 

Skal noget i en gruppe eller på et møde laves om, sker det på et
gruppesamvittighedsmøde.
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Nogle enkelte personer melder, at de ikke længere orker at gå til møder, men foretrækker
grupper med delen omkring trin. Nogle går fast til møder og deler så næsten hver gang
noget omkring trinnene.

Lis fremhæver hæftet AA - gruppen  Hvor alting starter, hvori der er en  god beskrivelse
af forskellige former for grupper, også hjemmegruppen. Pepe siger, at hæftet fint kunne
bruges i vores blad. Og tilføjer, at regionen altid står klar til at hjælpe, hvis en gruppe
gerne vil have det. For eksempel fortælle om AAgrupper, regionsmøder, service etc.

Søren melder ud til sidst, at der er sket meget på gruppeplanet i regionen. Han oplever
klart, at tingene går den rigtige vej.

Erland – Ministeriet har slået fast, at det er forbudt at ryge til AA møder. Hele huset i
København er nu røgfrit.

14. Erfaring fra grupperne.

Vibeke, den engelske gruppe går stille og roligt fremad. 
Lu, Vejlby tirsdag, behandlingshjemsspørgsmål tit oppe at vende.
Henrik, Horsens søndag, en gang i kvartalet har de et møde, som omhandler traditionerne
(fra GrapeWine) fra 16-18 søndag.
Helle, Horsens søndag, fortæller om et positivt forløb med en grønlandsk pige.
Svend, onsdag Det Blå Sted, hvor man deler ud fra Blå Bog. 34-36 til møderne. Konventet
gik rigtig godt. 20.000 i overskud til næste års konvent. Måske bliver dette et ”blandet”
konvent med både danskere og amerikanere.
Niels summerer op, at et gruppemøde, et gruppesamvittighedsmøde og noget socialt foregår
hver for sig.

 Vi skal alle huske at tilmelde os de forskellige regionsmøder.
Næste deadline for rapporter er den 24/10 09.

15. Erland fortæller, at nye bøger er blevet oversat – der mangles korrekturlæsere.
Susanne og Ernst melder sig med det samme.
Pepe opfordrer os alle til at finde flere speakere til speakerbanken.

16. Susanne afslutter mødet og vi beder sindsrobønnen sammen.


